SNELLER BETALINGEN ONTVANGEN MET EEN DIGITAAL BETAALVERZOEK

MET KING BUSINESS SOFTWARE
King en Buckaroo slaan de handen ineen: King Business Software is sterk in ERP en Buckaroo is
dé toonaangevende Payment Provider van Nederland. Uitgangspunt is om het betalen van facturen
voor je klanten nog eenvoudiger te maken.
King biedt samen met Buckaroo de mogelijkheid om facturen sneller te laten betalen: PayperEmail.
Ook dalen de kosten per factuur omdat je tijd bespaart op de opvolging van openstaande facturen.
Hoe werkt het?

DÉ OPLOSSING VOOR
E-FACTURATIE: PayperEmail

BETAALVERZOEK
IN JE EIGEN HUISSTIJL

King Business Software heeft haar expertise op het gebied van
bedrijfsprocessen gebundeld met de kennis en ervaring van
Buckaroo van betalen en factureren.
Deze samenwerking zorgt ervoor dat je als gebruiker van King
voortaan heel eenvoudig e-mails kunt versturen met daarin
een betaalknop. Voor deze functionaliteit hoef je in de King
Software niet extra te betalen. Vanaf King Factureren kun je
gebruik maken van deze mogelijkheid. Via een betaalknop
komt je klant automatisch terecht op de betaalpagina waar
de betreffende factuur betaald kan worden. Dit kan middels
diverse betaalmethoden, zoals o.a. iDEAL.
De betaling van je klant wordt door Buckaroo verwerkt en
teruggekoppeld naar jouw King omgeving en zo heb je meteen
inzicht in je betalingsverkeer. Je betalingen verliepen niet
eerder zo eenvoudig!

VOORDELEN VAN EEN DIGITAAL BETAALVERZOEK
Facturen worden sneller betaald, dankzij de lage betaaldrempel
Hierdoor wordt bespaart op facturatie- en inningsproces
Templates zijn in meerdere talen in te stellen
Uitgebreide rapportage mogelijkheden
De facturen zijn volledig op te maken in je eigen huisstijl
Hoog gebruikersgemak voor je klanten
Veilig dankzij hoge eisen aan het Buckaroo betalingssysteem
Jij bepaalt het aanbod van betaalmethoden
Neem vandaag nog contact op met jouw King dealer of met King Software via 010 - 264 63 20, of info@king.eu

TARIEVEN* & BETAALMETHODEN

E-FACTURATIE: PayperEmail
KING
Gratis functionaliteit vanaf King Factureren.
PayperEmail
Eenmalige aansluitkosten: € 49,Maandelijkse abonnementskosten: € 20-

Naast het gebruik van PayperEmail heb je de mogelijkheid om een
passend pakket aan betaalmethoden samen te stellen door te kiezen uit de
onderstaande methoden. De kosten achter de betaalmethoden zijn de kosten
per geslaagde transactie.
Betaalmethoden
iDEAL € 0,45		

Credit card € 0,25**		

SEPA Credit Transfer € 0,25

Het tarief per refund is € 0,25

Modules/Services
Buckaroo PayperEmail € 0,05 per e-mail

Buckaroo sFTP account

Tarieven zijn excl. BTW
Onze partners waaronder creditcard acquirers, rekenen extra kosten.
** 
Deze kosten brengen zij zelf in rekening.
*

** 

INTERESSE?
Neem dan vandaag nog contact op met jouw King dealer
of met King Software via 010 - 264 63 20, of info@king.eu

